
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 10,904 53,885 10,765 53,716

เงินลงทุนชั่วคราว 6, 8 7,150 50,243 7,150 50,243

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 9 214,202 84,169 214,113 83,509

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 413 530 413 530

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 10,280 9,160

สินค้าคงเหลือ 10 210,419 230,920 211,047 231,754

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,984 13,309 6,659 12,452

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 451,072 433,056 460,427 441,364

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน 12 48,259 48,243 47,246 47,230

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 937 963 937 963

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 1,261 1,261

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 55,262 54,576 49,396 48,670

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 3,049 3,201 3,040 3,192

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,655 5,437 6,655 5,437

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,557 1,557 1,557 1,557

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 115,719 113,977 110,092 108,310

รวมสินทรัพย์ 566,791 547,033 570,519 549,674

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

2

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 16 57,544 84,895 57,544 84,895

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 15 144,554 126,247 143,442 124,938

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี  16 1,608 985 1,608 985

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  16 433 426 433 426

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,595 - 4,595 -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 9,331 4,502 9,185 4,445

รวมหนี้สินหมุนเวียน 218,065 217,055 216,807 215,689

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 16 4,080 1,899 4,080 1,899

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 129 240 129 240

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 17 1,656 1,575 1,647 1,571

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,865 3,714 5,856 3,710

รวมหนี้สิน 223,930 220,769 222,663 219,399

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญจ านวน 480,000,000 หุ้น 

         มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000                

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว

      หุ้นสามัญจ านวน 480,000,000 หุ้น 

         มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

      หุ้นสามัญ 183,030 183,030 183,030 183,030

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,064 3,064 3,064 3,064

ก าไรสะสม

    จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 3,743 3,743 3,743 3,743

    ยังไม่ได้จัดสรร 33,024 16,427 38,019 20,438

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 342,861 326,264 347,856 330,275

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 342,861 326,264 347,856 330,275

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 566,791 547,033 570,519 549,674

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายได้จากการขาย 217,252 131,341 216,793 131,344

รายได้จากการให้บริการ 8,103 7,670 7,403 7,350

รายได้อ่ืน 3,335 2,431 3,527 2,428

รวมรายได้ 228,690 141,442 227,723 141,122

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการขาย (141,588) (79,056) (141,034) (79,324)

ต้นทุนในการให้บริการ (1,863) (3,962) (1,679) (3,710)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (46,978) (42,566) (46,978) (47,333)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (13,825) (17,547) (13,155) (11,297)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 20 (3,022) (2,473) (2,479) (2,473)

รวมค่าใช้จ่าย (207,276) (145,604) (205,325) (144,137)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 21,414 (4,162) 22,398 (3,015)

ต้นทุนทางการเงิน (977) (2,555) (977) (2,552)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 20,437 (6,717) 21,421 (5,567)

ภาษีเงินได้ 21 (3,840) 408 (3,840) 408

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 16,597 (6,309) 17,581 (5,159)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - -

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 16,597 (6,309) 17,581 (5,159)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16,597 (6,309) 17,581 (5,159)

ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - -

16,597 (6,309) 17,581 (5,159)

บาท บาท บาท บาท

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.04 (0.02) 0.04 (0.01)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

6

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย ทุนส ารอง ก าไรสะสมที่ยัง ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 90,000 4,900 3,064 3,146 7,395 108,505 - 108,505

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - (6,309) (6,309) - (6,309)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 90,000 4,900 3,064 3,146 1,086 102,196 - 102,196

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 120,000 183,030 3,064 3,743 16,427 326,264 - 326,264

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                             -                      16,597                    16,597                           -                      16,597

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 120,000 183,030 3,064 3,743 33,024 342,861 - 342,861

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

7

ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย ทุนส ารอง ที่ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 90,000 4,900 3,064 3,146 7,495 108,605

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - (5,159) (5,159)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 90,000 4,900 3,064 3,146 2,336 103,446

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 120,000 183,030 3,064 3,743 20,438 330,275

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 17,581 17,581

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 120,000 183,030 3,064 3,743 38,019 347,856

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

8

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)



บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 20,437 (6,717) 21,421 (5,567)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 13, 14 3,300 2,064 3,260 2,026

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (33) (293) (33) (293)

ดอกเบี้ยรับ (289) (116) (482) (169)

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (2,784) (1,487) (2,784) (1,479)

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 13 324 3 324 3

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 13 (174) (63) (174) (63)

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น 8 (150) - (150) -

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 10 5,687 1,447 5,687 1,412

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 65 168 62 155

ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย 427 142 427 142

ต้นทุนทางการเงิน 977 2,555 977 2,552

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (130,603) (75,253) (131,084) (74,698)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 170 56 170 56

สินค้าคงเหลือ 14,754 (23,881) 14,960 (23,830)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,462 1,370 5,823 1,073

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 18,247 38,276 18,465 37,151

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,406 3,040 4,313 2,983

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (59,777) (58,689) (58,818) (58,546)

จ่ายดอกเบี้ย (896) (2,517) (896) (2,514)

จ่ายภาษีเงินได้ (463) - (463) -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (61,136) (61,206) (60,177) (61,060)
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บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 375 112 362 112

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (916) (550)

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 12 (16) - (16) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (354) (2,743) (354) (2,722)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 (54) (158) (54) (158)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 8 (7,000) - (7,000) -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 8 50,243 - 50,243 -

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 310 93 310 93

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน 43,504 (2,696) 42,575 (3,225)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 16 (24,209) 69,560 (24,209) 70,032

เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 16 (1,036) (78) (1,036) (78)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น - 298 - 298

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 (104) (85) (104) (85)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (25,349) 69,695 (25,349) 70,167

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึ้นสุทธิ (42,981) 5,793 (42,951) 5,882

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 53,885 1,164 53,716 668

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 10,904 6,957 10,765 6,550

รายการที่มิใช่เงินสด

ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,780 - 3,780 -
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